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फार फार वषा�पूव� एक डुककर- ई होती. टॉमी, �वआ�, 
जॅक� ह� �तची तीन ग�डस डुकर-बाळल होती.



�तनह� �पआल जेवााची, झोपााची, पुनहा जेवााची, 
झोपााची. असे खपू खपू �दवस गेआे. �पआल मोठ� झाआ�, 
इतक� मोठ� झाआ� क� ती  पलाा गुहेत मावेनााी झाआ�. 



एके �दवाी डुकराईनल थोरलाा टॉमीआा बोआावआल. “बाळा, 
 ता त ू राबाहेर पड, सवततचा सालंाळ सवतत करााआा ाीक.” 
ताा रााी  ईनल  राबाहेर राहताना टॉमीआा जाा जाा गोगट�लची 
गरज पडआे ताा साााा गोगट� जमवलाा.

दसुरे �दवाी सकाळी नाशताानलतर टॉमीआा 
जवळ  ेऊन  ई महहाआ�, “दोन गोगट� आलात 
ठेव:   र बालधाीआ तर दगड�वटालचल बालध.  �ह 
र�ववार� न �वसरता  ईआा ंेटााआा ाे.”



टॉमी  पआ� डबागाडी ओढत रसताानल जात होता. 
रसताायाा कडआेा झुडुपालत दडून बसआेआा कोलहा तााआा �दसआाच 
नाह�. 

टुहकन ्उडी मारन कोलहा ताायाासमोर  आा. “डुककूबाळ 
डुककूबाळ, कुठल �न ाआास?” कोल्ाानल �वचारआल. 

“मी  र बालधहार,  पआा  पह राहहार,” टॉमी महहाआा. 

“डुककूबाळ,  र कााचल बालधहार?” कोल्ाानल च काी केआ�.
“ ई महहाआ�  र बालध दगड-�वटालचल, ” टॉमीनल उततर �दआल. 
“दगड-�वटा? नको नको. दगडी  र अलगावर पडआल तर च�दाम�दा 

होईआ तझुा! त ूमकाायाा पाहाााालचल  र बालध छान.”



दरू अलतरावर एके �ठकाही 
टॉमीनल पाहाााालचल टुमदार  र 
बालधआल.

ताा रााी सवालपाक करताना ताानल 
 वाज ऐकआा:  ‘गटम!्’



कोल्ाानल एक आहानसल डुककर �गळलााचा तो  वाज होता.

...र�ववार� टॉमी  र�  आा नाह�,  ईआा ंेटआा नाह�.



दरमाान अना दोन �पआल खात होती, झोपत होती.  ईनल 
�वआ�आा जवळ बोआावआल: “बाळा,  ता  राबाहेर पड. सवततचा 
सालंाळ सवतत करााआा ाीक.” ताा रााी �तनल �वआ�आा  र 
सोडलाानलतर जाा जाा वसतूलची गरज ंासेआ ते सारल सामान 
गोळा केआल. 

दसुरे �दवाी  ई �वआ�आा महहाआ�, “दोन गोगट� सालगते:  
 र बालधाीआ तर दगड-�वटालचल बालध.  �ह र�ववार�  ईआा 
ंेटााआा ाे - नकक� ाे.” मग �तनल �वआ�चा पापा  ेतआा. �वआ� 
�न ाआा.



गयच ंरआेआ� हातगाडी ढकआहल आहानाा डुकराआा फार 
कठ�ह जातल. टुहकन ्उडी मारन पुुाात उंे रा�हपा�त 
झाडोााात आपआेआे कोलहोबा �वआ�आा �दसआेच नाह�त! 

“डुककूबाळ डुककूबाळ, कुठल �न ाआास?” 
“मी  र बालधहार, सवावआलबी होहार,” �वआ� महहाआा. 

“दगड�वटालचल  र बालधहार असाीआ तर, डुककूबाळा, मी 
तुआा पेमाचा सलआा देतो - ाा ंागातलाा दगड�वटा अ�तथलड 
 हेत. तवेहा उबदार  र हवल असेआ तर गवतायाा गलजी 
रचलाात �तथल गुहा कर छानाी. 



दरू अलतरावर �वआ�नल थेट गवतायाा 
गलजीतच आहानाी गुहा केआ�. 

ताा रााी सवालपाक करताना ताानल 
 वाज ऐकआा:  ‘गटम!्’  

कोल्ाानल एक आहानसल डुककर �गळलााचा 
तो  वाज होता.

.. �ह र�ववार� �वआ�  र�  ईपााी  आाच नाह�. 



दरमाान  ई  �ह जॅक�  पलाा गुहेत जेवत होत,े 
झोपत होते. काह� �दवसालनी जॅक�  ईआा महहाआा: “ ता मी 
 राबाहेर पडआल पा�हजे, सवततची काळजी सवतत घाााआा 
�ाकआल पा�हजे.” ताा रााी जॅक�ने  वशाक चीजवसतू मोठा्ा 
पोताात ंरन  ेतलाा. 

 रचा रसता नीट आलात रहावा महहून जॅक� चाआता 
चाआता  जूबाजूआा पाहत होता. काह�वेळाने तााआा झाडीतून 
आपतछपत चाआआेआा मोठा, �धपाड, आाळगाळाा, सुळेदार 
कोलहा �दसआा.



“नमसत ेकोलहेदादा!” - अकसमात ्हे ाशद ऐकून कोलहा इतका 
दचकआा क� ताायाा फर वर काटाच  आा! 

“- मी जग अनुंवााआा,  पआा सालंाळ सवततच करााआा, 
 पआल  र सवतत बालधााआा �न ाआो  हे.”

कोलहा गाआातलाा गाआात हसआा. “अरेयचा! इकडयाा ंागात 
आोक  र बालधतच नाह�त मुळी. ते झाडालखाआ� रहातात. पानालचल 
अलथरह, पानालचलच पाल रह  ेऊन झोपतात.”



“मा�हतीबदआ धनावाद कोलहेदादा,” जॅक� महहाआा. पह 
कोलहा �दसेनासा होताच ताानल दगड-�वटा गोळा करणाास सुुवात 
केआ�. 

�दवसअखेर�स दगड�वटालचल एक छानसल  र बालधून झाआलसुदा. 
जॅक�ने सामानाची मालडामालड केआ�, ागेडीत �वसतव पेटवआा, 

ा�गालनी ंरआेआल पातआेल उकळााआा ठेवआल. जरा �वशालती घाावी 
महहून ताानल  रामखुच�त अलग टाकआल इतकाात दारावर थाप 
पडआ�. 

“कोहला?” खचु�तनू न उठताच जॅक�नल �वचारआल.



“मी  हे कोलहेदादा. महटआल, ाजेारधमर महहून 
तुआा ंेटून ाावल.”

“ तता नको,  मी अदााप पाहूहचाराची ताार� 
केआेआ� नाह�. त ूनलतर  आास तर बरल,” जॅक� 
महहाआा.

“बरल बरल, हरकत नाह�,” कोलहा महहाआा, “पह 
बाहेर खपू थलडी पडआ�ा रे डुककूबाळा, मआा जरा 
नाक तर� ाेकू दे क�.”

तााआा नाक ाकूे �दलााने फार काह� �ब डहार 
नाह� असा �वचार करन जॅक�ने दार  कआ कआल केआल.



कोल्ाानल उ डआेलाा दारावर झपे  ेतालही जॅक�ने धाडकन ्
ताायाा नाकावर  दळून दार बलद केआल! 

“नाक ाकेलाावर कसल वाटतला?” जॅक�ने च काी केआ�. 
“  हाहा! मसतss वाटतला,” कोलहा महहाआा, “ ता जरा मआा 

डोकल  तर� ाेकू दे.” जॅक�ने थोडा �वचार केआा व तो अ�ताा 
सावकाा दार उ डू आागआा.

कोलहा पुनहा दारावर झपेावआा ताी जॅक�ने थाडकन ्ताायाा 
मानेवर दार  पटआल. “काा मग, डोकल  ाकेलाावर कसल वाटतला?”

कोल्ााआा धड बोआता ाेत नवहतल, तो ंसाडाा  वाजात 
महहाआा, “वा!  कती मसत वाटतला!  ता मआा अलग ाेकून  ेऊ 
दे तर�.”

जॅक�नल अलमळ �वचार केआा व हळूहळू दारात मागलाा 
वेळेपेला  कल �चत जासत फट केआ�.



कोल्ाानल पुनहा उडी  ेतआ�, जॅक�ने ताायाा ापेटावर 
धडामकन ्दार  दळआल. कोल्ााचल ापूेट जवळपास तटुआलच! त े
दारातच अडकून रा�हआल. 

“हमम, अलग ाकेलाावर कसल वाटतला कोलहेदादा?”

ापेूट अस्ा ठहकत होतल तर� कोलहा कसलबसल �ववहळआा, 
“फाsरच छान!  ता फकत ापेूट ाकूेन  ेऊ देाीआ, महहजे 
मआा  र� जाता ाेईआ?” 

कोल्ाानल �न ून जावल ह�च जॅक�ची इयछा होती. ताानल 
हळूहळू दार  कआ कआल केआल.

दारातनू ापेूट सोडवून  ेताच कोलहा उडी मारन 
 रात �ारआा. साााा खटाटोपामुळे तो जाम थकआा होता. 
उबदार �वसतवाजवळ तो  डवा झाआा, व �म�नटंरातच 
झोपी गेआा.



थोडाा वेळाने कोलहा झोपेत बडबडू आागआा:  “...डुकराचल 
मालस  �ह ा�गालच सूप! ा�गालच सूप  �ह डुकराचल मालस! 
रााी जेवह होईआ झकास!”

जॅक�नल ागेडीवरयाा पातलेााकड ेपा�हआल. मग  राात 
सवततकड ेपा�हआल. कोलहा  पलााआाच खाणाायाा बेतात 
 हे, हे तााआा कळून चकुआल!



जॅक� दरवाजाायाा �दाेने जाऊ आागआा पह कोल्ााने नेमक� 
वाटेतच ताहून �दआ� होती. जॅक�ने �खडक� उ डआ�, बाहेर पा�हआल व 
�खडक�चल तावदान धाड�दाी बलद होऊ �दआल. 

कोलहा ताडकन ्उठआा - “कसआा  वाज झाआा?”
“बाहेर कसआ�ाी चाहूआ आागआ�, मी महटआो कोह  हे ब ावल. 

कोलहे-�ाकार� ाा वाटेने जात होते” हसून महहाआा. 
“काsा?! कोलहे-�ाकार�? मी एक कोलहा  हे डुककूबाळ, मआा 

आपव ना रे, कुठेतर� आपव पटकन!्” 
 रात जॅक�याा  ईने �दआेआ� आोही  ुसळणााची चरवी होती.

जॅक� महहाआा “कोलहेदादा, मआा वाटतल ाात आपू ाकतोस तू.” 
कोलहा झटकन ्चरवीत जाऊन बसआा.



जॅक�ने  राचल दार उ डआल,  �ह आोणााची चरवी
कोल्ाासकट उतारावरन खाआ� ढकआून �दआ�.  

‘ पह �ाकाााालपासून दरू दरू चाआआो  होत’ ाा 
�वचाराने कोलहा खदखदा हसआा, पह चरवी टेकडीवरन 
गडगडत रा�हआ� तसल जॅक� डुकर तााहून मोमााने, 
मनापासून हसआल.

ताानल चरवी धधपकन ्पाणाात पडताना पा�हआ�.  
नद�चा पवाह कोल्ााआा इतकल  दsूर दsूर  ेऊन 

गेआा क� जॅक�आा तो पुनहा ककधीच कुठेच �दसआा 
नाह�.



 �ह ताा र�ववार� जॅक� डुकर 
 ईआा ंेटणाासाठ�  र�  आल. 

समाप्त


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

